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5-13 PRØVING OG OPPTELLING AV FORHÅNDSSTEMMER. OPPTELLING AV 
VALGTINGSTEMMER  
 
Saksbehandler:  Laila Olsen Rode  Arkiv: 011  
Arkivsaksnr.: 12/1967    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/13 Valgstyret 28.08.2013 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Valgstyret godkjenner bruk av stemmeseddelkonvolutt ved forhåndsstemming på 
rom/boliger tilknyttet institusjon og ved ambulerende stemmegivning. 

2. Samlet valgstyre tar stilling til tvilsomme stemmegivninger og avgjør om en 
forhåndsstemme skal forkastes. 

3. Samlet valgstyre prøver forhåndsstemmegivninger i de tilfeller det har vært behov for 
å benytte stemmeseddelkonvolutt i forbindelse med beredskapsprosedyre og/eller 
ambulerende stemmegivning. 

4. Valgstyret holder 20 forhåndsstemmegivninger utenfor den foreløpige opptellingen og 
blander disse med evt forhåndsstemmegivninger som kommer inn fra andre 
kommuner etter at den foreløpige opptellingen har begynt (valgforskriftens § 37). 

5. Opptelling av valgtingstemmer foregår samlet hos valgstyret for samtlige 
stemmesteder i kommunen. 

6. Opptellingen foretas av valgstyret og administrativ valgorganisasjon. 

 
Vedlegg 
Ingen 
 
 
Bakgrunn 
Valglovens kap. 10 m/forskrifter gir regler for prøving og opptelling av stemmesedler.  Det 
må skilles på prøving av stemmegivningen og prøving og opptelling av stemmesedler.  
 
Prøving av forhåndsstemmegivninger er delegert til valgstyrets leder (sak 3/13 i valgstyret).  
I Rakkestad har det vært praksis at også en politiker fra opposisjonen deltar sammen med 
det antall fra administrasjonen som anses som nødvendig. Valgstyrets sekretær skal delta i 
prøvingen.   
 
Når det gjelder den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmene mandag 9. september 
vises også til delegering til valgstyrets leder.   
 
 
Hjemmel 
Valglovens kap. 10.  Valgforskriften. 
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Andre faktaopplysninger 
Forhåndsstemmer 
Etter endring i valgforskriften godkjennes («prøves») også forhåndsstemmegivninger idet 
velgeren legger stemmeseddelen i urnen.  På samme måte godkjennes stemmegivninger på 
valgtinget idet velger legger stemmeseddelen i urnen.   
 
Forhåndsstemmegivninger fra personer manntallsført i Rakkestad kommune avlagt i en 
annen kommune kommer til kommunen i posten.  Stemmeseddelen ligger i en 
stemmeseddelkonvolutt som – sammen med valgkortet – ligger i en omslagskonvolutt.  Før 
personen avkrysses i manntallet må stemmegivningen godkjennes. Dette gjøres ved at det 
kontrolleres om stemmen er avgitt i rett tid, til rett stemmemottaker, og at vedkommende er 
manntallsført i Rakkestad kommune.  Dersom stemmegivningen er avgitt etter de krav som 
settes i valglovens § 10-1, krysses velgeren av i manntallet og stemmegivningen er 
godkjent.  Dersom lovens krav ikke er oppfylt, må stemmegivningen forkastes.  Selve 
stemmeseddelen er på dette tidspunkt ennå ikke prøvet.  Hvis stemmegivningen forkastes, 
blir det imidlertid aldri aktuelt å prøve stemmeseddelen.  
 
 
For å ivareta prinsippet om hemmelig valg, er det i valgforskriftens § 37 bestemt at 
valgstyret skal holde et visst antall forhåndsstemmegivninger utenfor den foreløpige 
opptellingen.  Dette antallet (20 stk) legges til side og blandes med forhåndsstemmer som 
evt. mottas fra andre kommuner på valgdagen (innen kl. 20.00 mandag 9. september). 
 
 
Bruk av stemmeseddelkonvolutt i «særlige tilfeller» (forhåndsstemmer) 
Det benyttes et on-line valgsystem ved gjennomføringen av forhåndsstemmegivningen.   
Hovedregelen om at velgere innenbygds skal legge stemmeseddelen rett i urnen skal kun 
fravikes i særlige tilfeller.  Det skal i så fall gjøres en grundig vurdering av valgstyret.  I 
Rakkestad foregår forhåndsstemmegivninger på Servicekontoret, i Biblioteket og på Skautun.  
Alle stedene har on-line tilknytning og velgerne kan forhåndsstemme på ordinær måte.  
Unntaket fra hovedregelen vil kunne være ved «ambulerende stemmegivning» - hvor 
stemmemottakere reiser hjem til velgeren og mottar stemmegivningen der.  På samme måte 
kan det være aktuelt å motta stemmer på pasientrom/leiligheter på Skautun den dagen 
forhåndsstemmegivningen foregår der.  Imidlertid skal dette være avtalt og er aktuelt kun i 
unntakstilfeller.  
 
Ved ambulerende stemmegivninger og på pasientrom er det ikke gitt at det oppnås 
tilstrekkelig on-line-tilknytning.   Valgstyret bes derfor om å vurdere om 
stemmeseddelkonvolutt kan benyttes ved de tilfellene.  Stemmegivningene på godkjennes av 
valgstyret i etterkant.  Slike stemmegivninger anses ikke som kurante og er ikke delegert. 
 
I tilfeller der stemmeseddelkonvolutt benyttes, legges også stemmegivningen i urne av 
velger. 
 
Beredskap ved forhåndsstemmegivningen 
Valgsystemet gir automatisk avkryssing i manntall og genererer ellers opplysninger som 
benyttes i rapporteringer på valgnatten og til slutt blir en del av valgstyrets møteprotokoll.    
I tilfelle strømbrudd, systemsvikt eller andre driftsforstyrrelser i løpet av 
forhåndsstemmeperioden er det utarbeidet en enkel beredskapsplan.  Planen innebærer at 
stemmesedler legges i stemmeseddelkonvolutt som sammen med valgkort legges i 
omslagskonvolutt merket «Beredskap».  Disse stemmegivningene må godkjennes av 
valgstyret i etterkant.  Slike stemmegivninger anses ikke som kurante og er ikke delegert. 
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Valgtingstemmer 
Siden kommunen har mindre enn 10 000 stemmeberettigede er det ikke anledning til 
elektronisk opptelling ved dette valget.  Valgstyret har ansvar for opptellingen.  Rådmannen 
har etablert en administrativ valgorganisasjon som bistår på valgnatten.  Tellingen foregår 
manuelt og resultat legges inn i valgsystemet for rapportering til SSB og føring av valgstyrets 
protokoll.  Opptelling av stemmesedlene foregår samlet hos valgstyret.  Stemmestyrene skal 
kun telle antall stemmesedler og antall kryss i manntallet for den enkelte dag. 
 
Administrativ valgorganisasjon: 
Rådmannen har oppnevnt følgende personer til administrativ valgorganisasjon: 

Laila Olsen Rode 
May-Britt Lunde Nordli 

 
Ranveig Hansen 
Unni Østby Sveen 
Kåre Kristiansen 
Øyvind Bentsen 
Rune Johansen 
Enis Dunic 
Steffen Tjerbo 

 
Ole Harald Reinvold 
Birgit Holt 
Anne Sofie Andersen 
Anne Marthe Kjølberg 
Birgit Bush Iversen 
Jorun C. Dybvik 
Vigdis Lind 
Kate Brattås 
Åshild Brødremoen 
Finn Kultorp 
Eva Løken 
Lene H. Ruggli 
Hanne U. Harlem 
Kirsti Kopperud 
Mette Ervik 
Birgit Tjernes 
Ruth Østby 
Anne Mari Holøs 

De fleste deltar i opptellingen på valgnatten.   

I tillegg deltar følgende personer som valgfunksjonærer på stemmestedene: 

Os krets Kirkeng krets Bergenhus krets 1 Bergenhus krets 2 
Eva Løken Ole Harald Reinvold Ranveig Hansen Anne Sofie Andersen 
Birgit B. Iversen Vigdis Lind Steffen Tjerbo Kåre Kristiansen 
Hanne U. Harlem Birgit Holt Jorun C. Dybvik Lene Ruggli 
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Vara: Åshild Brødremoen, Kate Brattås, Mette Ervik 

I samarbeid med – og under ledelse av - stemmestyrene på det enkelte stemmested. 

Oppbevaring av stemmesedler og manntall 
Både forhåndsstemmer (før og etter prøving) og stemmer avgitt på valgting oppbevares i 
forseglet urne på sikkert sted. På kvelden søndag 8. september teller stemmestyret på det 
enkelte stemmested opp antall mottatte stemmesedler og antall kryss i manntallet, noterer 
det i stemmestyrets protokoll og bringer protokoll, stemmesedler og avkrysningsmanntall til 
Rådhuset for sikker oppbevaring.  Manntallet hentes igjen mandag morgen og alt bringes 
tilbake til rådhuset etter at valglokalet er stengt mandag kveld. Både forsegling og åpning av 
urner må skje i påsyn av minst to personer.   

 
Administrasjonens vurdering 
Saken legges først og fremst fram som en orientering til valgstyret.  Formelt sett kreves det 
kun vedtak om bruk av stemmeseddelkonvolutt ved ambulerende forhåndsstemmegivning 
og stemmegivning på helse- og sosialinstitusjon.  Andre forhold rundt prøving og opptelling 
av stemmesedler er delegert valgstyrets leder og/eller styres av valgforskriften.  For ordens 
skyld nedfelles også andre forhold i forslag til vedtak.   
 
Valgstyret vil bli innkalt til møter ved evt. behov for godkjenning av stemmegivninger i 
forbindelse med beredskap og/eller ambulerende stemmegivninger.  Også andre forhold kan 
tilsi behov for møte i valgstyre før valgdagen 9. september.   
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6-13 SØKNAD OM FRITAK FRA STEMMESTYRET I BERGENHUS KRETS 
PEDER HARLEM 
 
Saksbehandler:  Laila Olsen Rode  Arkiv: 011  
Arkivsaksnr.: 13/1599    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/13 Valgstyret 28.08.2013 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Valgstyret gir Peder Harlem fritak som leder av stemmestyret i Bergenhus krets ved 
Stortingsvalget 2013 

2. Valgstyret gir Peder Harlem fritak som medlem av stemmestyret i Bergenhus krets 
ved Stortingsvalget 2013 

3. Som nytt medlem velges_________________ 
4. Som ny leder velges____________________ 

 
 
Vedlegg 

1. Søknad om fritak fra stemmestyret i Bergenhus krets, mottatt 19.08.2013 
 
 
Bakgrunn 
Valgstyret valgte den 24.04.2013 ledere, nesteledere og medlemmer til stemmestyrene.  
Peder Harlem ble valgt som leder av stemmestyret i Bergenhus krets.  I brev mottatt 
19.08.2013 ber Harlem om fritak fra vervet som leder og også fritak som medlem i 
stemmestyret.   
 
 
Hjemmel 
Kommunelovens Kapittel 2, §§ 14 og 15. Valglovens kapittel 3, § 4-2.  Kommunestyret har 
delegert til Valgstyre å oppnevne stemmestyrene på valgstedene. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Peder Harlem anfører i sin søknad at han søker fritak PGA arbeidssituasjonen.  Han er leder 
ved Felleskjøpets kornanlegg på Gjøby og antar at stortingsvalget faller sammen med årets 
kornhøst. Han vil måtte være til stede på kornanlegget under mottaket. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Kommunelovens § 15 regulerer fritak fra verv.  Ordlyden i § 15 nr. 2 sier at det kan gis fritak 
fra et verv for den som «ikke uten uforholdsmessig vanskeligheter eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet». 
I kommentarene til lovteksten står det at «Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens 
arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle 
de plikter vervet medfører» 
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Kommunestyret har i tidligere fritakssaker bedt om en mer restriktiv holdning til 
fritakssøknader – uten at det har resultert i forslag til annet vedtak.  
 
Rådmannen forholder seg i dette tilfelle til kommentarer til lovteksten og vil anbefale at 
Peder Harlem gis fritak for vervet som leder av stemmestyret i Bergenhus krets og at han 
dessuten fritas fra alt arbeid i stemmestyret på valgdagene.  Det presiseres imidlertid at 
Harlems rolle i valgstyret ikke er endret.  Valgstyret har oppgaver bl.a. under opptellingen 
etter at valglokalet er stengt valgdagen 9. september, samt med å godkjenne valgstyrets 
møtebok tirsdag 10. september.   
 
Stemmestyret i Begenhus krets består foruten Peder Harlem av 
 
Undis Holt, nestleder 
Roger Olstad 
Dagfinn Søtorp 
Kaisa Storeheier 
Hanne Bull Fladstad 
 
Vararepresentanter: 
Ronnie Havas Markussen 
Jan Tore Gjøby 
Tina Ødegård Hansen 
Unni Ødegård 
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